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1 Achtergrond bij deelname aan pilot Zuylenstede 

Vecht en IJssel start samen met het Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen een 
pilot waarin we gaan kijken hoe we de aandacht voor levensvragen binnen Vecht en 
IJssel nog verder kunnen verbeteren. Dit moet merkbaar worden in het directe contact 
tussen cliënt en zorgmedewerker. We beginnen daarmee op de locatie Zuylenstede.  
De visie op welzijn die Vecht en IJssel in 2011 ontwikkelde geeft een mooie ingang voor 
de pilot. In deze visie maken zingevingsactiviteiten onderdeel uit van welzijn. De pilot 
voegt daar nu ook aandacht voor levensvragen aan toe. 
We willen vooral aanhaken bij de dingen die we al heel goed doen en onderzoeken 
welke kansen voor verbetering daar nog liggen. We gaan onze ervaringen delen met 
andere zorgorganisaties en met de ervaringen tijdens de pilot een bijdrage leveren aan 
een nog te ontwikkelen zorgstandaard over omgaan met levensvragen voor het nieuwe 
Kwaliteitsinstituut van het ministerie van VWS. Deze standaard zal een document met 
richtlijnen en handreikingen worden dat zorgorganisaties kunnen gebruiken om 
aandacht voor zingeving en levensvragen in de organisatie te borgen. 
 
 

2 Samenhang met Hart aan ‘t werk 

De pilot voeren we uit in samenhang met het onlangs bij Vecht en IJssel in gang 
gezette transitie Hart aan ‘t werk. Het Plan van aanpak van Hart aan ‘t werk van juni 
2012 bevat duidelijke aanknopingspunten voor aandacht voor levensvragen en 
zingeving: 
 
Door het verschil in achtergrond en afkomst tussen cliënten en medewerkers is het voor 
bepaalde cliënten niet goed mogelijk om te praten over wat hen werkelijk bezighoudt. 
Ook vinden veel medewerkers persoonlijker contact aangaan met de individuele cliënt 
(buiten de basiszorg) niet makkelijk. Hetzelfde geldt voor de wijze waarop het gesprek 
met de cliënt wordt gevoerd.  
Vecht en IJssel gaat daarom meedoen met een pilot vanuit het Expertisenetwerk 
Levensvragen en Ouderen.  
Vecht en IJssel zou graag willen dat medewerkers daadwerkelijk die dingen kunnen 
aanbieden die voor het welbevinden van de cliënt op dat moment belangrijk zijn. 
Daarbij kan de familie en mantelzorger nog meer betrokken worden. Het gevoel 
bestaat dat welzijn nog te veel als iets aparts wordt gezien, terwijl dit integraal 
onderdeel is van het wonen en leven bij Vecht en IJssel.  
 
Hart aan ‘t werk constateert dat deelname aan de pilot aansluit bij de prioriteiten die 
Vecht en IJssel stelt, namelijk het inzetten op het versterken van welzijn, het 
verbeteren van attitude/bejegening, waarmaken van verwachtingen, continuïteit van 
zorg, communicatie, woon- leefklimaat en gastvrijheid. Aandacht voor levensvragen en 
zingeving sluit aan bij de visie dat welbevinden het uitgangspunt is voor de zorg, dat  
de cliënt de eigen regie voert over het dienstverleningsproces en dat de organisatie 
een taak heeft om de cliënt te ondersteunen bij welzijn en betekenisgeving aan het 
dagelijks leven. Vecht en IJssel wil aansluiten op de levensfase waarin de cliënt zich 
bevindt en daarin meebewegen.  
In de visie van Vecht en IJssel dragen mantelzorgers bij aan het welbevinden van de 
cliënt en mantelzorgers dienen vanuit dat perspectief bij de zorg betrokken te worden. 
Vrijwilligers maken onderdeel uit van het zorgteam, zijn aanvullend aan de 
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professionele zorg en kunnen met name extra aandacht geven aan de cliënt op het 
gebied van welzijn.  
De transitie Hart aan ‘t werk heeft een aantal leerdoelen gesteld en zal in de 
uitvoering leunen op drie pijlers:  
-Werkoverleg,  
-Intervisiegroep  
-Gesprekscyclus functioneren medewerkers.  
Bij de uitwerking van de pijlers kan Vecht en IJssel het thema levensvragen meenemen. 
Hierover blijven beide projecten met  elkaar in gesprek (IvZ coach, ondersteuner 
Expertisenetwerk, projectleiders Vecht en IJssel). 
 
 

 
3 Resultaten verdiepingsgesprekken 

In juli en augustus 2012 hebben we (Expertisenetwerk, Mariëlle Cuijpers en Tim 
Driessen en Golein Klein Bramel) bij Zuylenstede de volgende verdiepingsgesprekken 
gevoerd: 
 

I. -teammanagers /welzijn 

II. -zorgteam Zuylenstede 

III. -vrijwilligerscoördinatoren 

IV. -centrale cliëntenraad 

V. -manager facilitair 

VI. -aantal cliënten  

VII. -team geestelijke verzorging  

 
Het doel van de verdiepingsgesprekken was om vanuit verschillende 
organisatieperspectieven te horen of en hoe het thema in de organisatie leeft, op 
welke manier er reeds aandacht voor is, wat de dilemma’s zijn die medewerkers 
hierbij tegenkomen en welke ideeën er zijn om aandacht voor het thema te versterken. 
Hieronder volgt een samenvatting van de resultaten van de gesprekken. 
 
We bespraken het thema telkens (behalve bij cliënten en geestelijk verzorgers) aan de 
hand van het portret van de heer Witzenburg die vertelt over zijn leven en 
levensvragen in het verpleeghuis, een dvd van het Expertisenetwerk.   
 
A Hoe leeft het thema in de organisatie  
 
Teammanagers 
Welzijn 

Herkenbaar. En van belang voor cliënten. Cliënten hebben 
behoefte aan individueel en soms diepgaander contact, blijkt ook 
uit onderzoek verenigingsleven. 

Zorgmedewerkers 
 

Herkenbaar. Cliënten hebben behoefte aan praten en vertellen 
(over verleden) en hebben er behoefte aan van betekenis voor 
anderen te zijn. 

Vrijwilligerscoord. 
 

Herkenbaar. De ene vrijwilliger komt het meer tegen dan de 
andere, afhankelijk van taak. De ene vrijwilliger heeft er ook meer 
feeling mee dan de ander. 

Centrale Herkenbaar. Opvallend hoe belangrijk het voor cliënten is van 
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cliëntenraad 
 

betekenis te kunnen zijn. 
Feit dat je in een instelling woont is al een levensvraag en ook 
acceptatie van verliezen. 
 

Manager facilitair 
 

Herkenbaar. Welzijn en zingeving horen bij zijn opdracht, het 
verbeteren van het klantcontact en aandacht voor de klant.  Het 
gaat erom dat cliënten een zinvolle invulling vinden voor de 
relatief omvangrijke tijd dat zij geen zorg krijgen. 
 

Team GV 
 

Het komt terug in de visie, het MT ondersteunt het en 
medewerkers staan er open voor. Cliënten zijn gevoelig en er is 
besef dat het nodig is dat medewerkers daar goed mee om weten 
te gaan. 

Cliënten 
 

De ene bewoner vindt het erg belangrijk om persoonlijke dingen te 
kunnen bespreken de ander wat minder. Vooral voor eenzame 
bewoners is het belangrijk. Bewoners die sociaal vaardig zijn en 
voldoende mobiel, bespreken ook dingen met elkaar. 

 
 
B Op welke manier is er aandacht voor het thema  door:  
 
Teammanagers 
Welzijn 

-Open houding richting medewerkers zodat ze kunnen praten over 
wat ze meemaken: Met name ongepland (tijdens koffie drinken, 
overdracht, in wandelgang). 
-Geen structurele aandacht (geen tijd tijdens teamoverleg, geen 
andere momenten in werkprocessen).  
 

Zorgmedewerkers 
 

-Zo goed als mogelijk tijd nemen om met mensen te praten. Dat 
gebeurt ’s ochtends tijdens de zorg en bij sommige cliënten is 
extra tijd ingepland voor een praatje, ’s ochtends of ’s avonds 
omdat de ervaring leert dat de dag van deze cliënten anders niet 
goed begint / of eindigt. 
-GV-er attenderen als dat nodig is. 
-Uitwisselen met collega’s tijdens pauzes, ook hoe je er mee 
omgaat. 
-Op ander tijdstip terugkomen om te praten. 
 

Vrijwilligerscoord. 
 

-Organiseren van themabijeenkomst ism geestelijke verzorging 
-Luisterend oor voor vrijwilligers om ervaringen met cliënten te 
bespreken (of eigen levensvragen van vrijwilligers) 
-Bij intake van bezoekvrijwilligers letten op gespreksvaardigheden. 
 

Centrale 
cliëntenraad 
 

-Nog geen onderwerp van bespreking met bestuurder 
-Voor zover bekend ook geen agendaonderwerp bij de lokale 
cliëntenraden 
-Wel aandacht voor hoe personeel met cliënten omgaat bij 
beleidsdagen 
-Aanwezig geweest bij themamiddag georganiseerd door geestelijk 
verzorger en vrijwilligerscoördinatoren. 
 

Manager facilitair -Deelname aan MT traject communicatie. 
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 -Deelname aan werkgroep gastvrijheid. 
-In te zetten op gelijk te schakelen aandacht voor zorg en 
aandacht voor facilitair (nu ligt focus organisatie op zorg). 
-Op één locatie zorg rondom leven cliënt organiseren in plaats van 
andersom (kerstdiner, moederdagontbijt). 
 
 

Team GV 
 

-Voeren van individuele en groepsgesprekken met cliënten 
-Ondersteunen van medewerkers door individuele gesprekken, 
workshops en voorbeeldrol. 
-Agendering van belang van aandacht in de organistatie. 

Cliënten 
 

-Zij leggen dingen aan verzorgenden voor als zij zich vertrouwd 
voelen met hen en als verzorgenden laten merken er voor open te 
staan (ondanks drukte toch tijd nemen, of tijdens het zorgen een 
gesprek aangaan). 
-Cliënten ondersteunen elkaar (voor zover sociaal vaardig en 
mobiel) 

 
 
C Wat de dilemma’s of witte vlekken zijn volgens: 
 
Teammanagers 
Welzijn 

-Tijd en competenties (gespreksvaardigheid en taalvaardigheid) bij 
zorgmedewerkers. 
-Steeds meer dementerende cliënten, vraagt andere vaardigheden, 
ook voor omgang met familie. 
-Cliënten die iets willen of niet willen en waar medewerkers niet 
achter kunnen staan, hoe ga je daar mee om. 
 

Zorgmedewerkers 
 

-Tijd, andere cliënten wachten. 
-Cliënten willen niet met iedereen praten. Als je dingen niet weet 
kun je cliënt niet ondersteunen. 
-Schuldgevoel omdat je onvoldoende aandacht hebt gegeven. 
-Niet altijd weten wat te zeggen. 
 

Vrijwilligerscoord. 
 

-Soms tijdgebrek om vrijwilligers genoeg aandacht te kunnen 
geven. 
-Ondersteuning om deze gesprekken met vrijwilligers te voeren. 
 

Centrale 
cliëntenraad 
 

-Lang niet alle cliënten kunnen levensperspectief goed onder 
woorden brengen. 
-Cliënten zijn bang op klagen afgerekend te worden. 
-Cliënten hebben meer behoefte aan persoonlijk gesprek en  
aandacht dan dat er nu mogelijk is. Mn ook in weekends.  
-Veel verschil in medewerkers, de een heeft er wel gevoel voor, de 
ander niet. 
-Goede rapportages ontbreken en worden niet altijd gelezen 
-Aandacht voor levensvragen tijdens stervensproces kan beter 
-Aandacht voor kleine details ontbreekt  
-Privacy, wat wil cliënt wel en niet bekend maken. 
 

Manager facilitair -Organisatie is nog teveel georganiseerd om het zorgproces heen, 
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 waardoor aandacht voor welbevinden lastig te realiseren is. 
-Gedeeld perspectief op hoe het anders kan bij managers en welke 
inzet en voorbeeldfunctie daarbij nodig is ontbreekt (bijv. conform 
visie Hans Beckers) 
-Bewustzijn medewerkers over welke rol van hen verwacht wordt 
ontbreekt. (vastzitten in bekend patroon van zorgen) 
 

Team GV -De geestelijk verzorgers willen graag betrokken zijn bij 
ondersteuning van teams,  echter de tijd die zij hieraan besteden, 
gaat ten koste van tijd voor bewoners. En de beschikbare tijd is 
reeds beperkt.  
-Ondersteuning van teams krijgt geen structureel karakter. Wegens 
tijdgebrek in de teams verwateren initiatieven van de gv-ers na 
verloop van tijd. 
-Wederzijdse verwachtingen tussen gv-ers en teamleiders over 
taak en rol gv-er in het team verhelderen. 
-(sommige) Medewerkers ervaren dat zij geen aandacht kunnen 
hebben voor levensvragen ivm werkdruk, protocollen, 
werkafspraken. 

Cliënten 
 

-Verzorgenden hebben weinig tijd, altijd druk. Cliënten uiten zich 
behoedzaam uit vrees lastig gevonden te worden. Niet alle 
medewerkers zijn even gemotiveerd cq tonen persoonlijke 
interesse in cliënten.  
-Met tijdelijke medewerkers voeren cliënten nauwelijks 
gesprekken. Ze vinden veel nieuwe gezichten moeilijk om mee om 
te gaan. 
-ook het organiseren van uitstapjes buiten de deur is belangrijk 
voor cliënten die mobiel zijn. 

 
 
 
D Welke ideeën er zijn om aandacht voor het thema te versterken: 
  
Teammanagers 
Welzijn 

• Gesprekken met familieleden, over rouwverwerking, hoe neem 
je ze mee in het proces dat hun naaste steeds zieker wordt. Dit 
zal in de toekomst ook steeds belangrijker worden, gezien de 
steeds zwaardere zzp’s waarmee Zuylenstede te maken krijgt. 

• Oefenen met hele keten van, echt luisteren-doorvragen-

observeren-signaleren-rapporteren-en zonodig handelen. 

• Oefenen hoe je tijdens de zorg gesprekken voert, luisteren en 

reageren 

• Stilstaan bij welke bijdrage medewerkers met weinig NL 

taalvaardigheid kunnen leveren (kunnen niet goed verstaan en 

doorvragen) 

• Met elkaar ervaren dat het niet zo heel spannend of 

ingewikkeld hoeft te zijn om wel op lastige/moeilijke vragen 

van cliënten in te gaan. 

• Het gaat om vertrouwen hebben in zichzelf en in elkaar en zich 

uit durven te spreken. Dat geldt zowel voor cliënten als 
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medewerkers/stagiaires  als vrijwilligers 

• Ivm herziening verenigingsleven oog hebben voor zingeving / 

zingevende activiteiten en hiertoe de resultaten van de 

cliëntraadpleging gebruiken. 

Zorgmedewerkers 
 

• Ontmoeting tussen onderling cliënten bevorderen 

(koffiedrinken etc.) op afdelingen waar dit nog niet gebeurt, 

zijn al plannen voor. 

• Beter leren kiezen voor welzijn cliënt ipv focus op zorgtaken. 

• Beter kunnen verdiepen in leven cliënt om zo betere ingangen 

te hebben voor goede zorg. 

• Bespreekbaar maken wrijvingen tussen medewerkers/cliënten 

(kan soms met culturele verschillen te maken hebben) 

Vrijwilligerscoord. 
 

• Haal beladenheid van het thema af. Soms wordt het zwaar 
gemaakt en dat hoeft niet zo te zijn. 

• Eraan werken dat zowel vrijwilligers en medewerkers er echt 
op ingaan als cliënten iets aankaarten. 

• Maak informatieboekje voor vrijwilligers over levensvragen en 
zingeving dat ze uitgereikt krijgen, zodat iedereen wordt 
geïnformeerd. Een themabijeenkomst kun je niet al te vaak 
organiseren en je bereikt maar klein aantal vrijwilligers. 

Centrale 
cliëntenraad 
 

• Belangrijk is om te weten te komen hoe cliënten er over 
denken, voor zover bekend is dit nog nooit expliciet aan 
cliënten gevraagd. De cliëntenraad gaat informeren of er bij 
het aanstaande cliënttevredenheidsonderzoek (cq-index) een 
aantal vragen over aandacht voor levensvragen toegevoegd 
kunnen worden.  

• Af en toe een themamiddag, vooral uitwisseling over thema is 
prettig.  

• Cliëntenraad kan zich erover buigen of bestaande 
beschikbaarheid van geestelijk verzorgers voldoende is voor de 
cliënten.  

• Bij cliënten nagaan welke rol zij zien voor gv-er in de 
toekomst. 

Manager facilitair 
 

• Realiseren meer oprechte belangstelling en betrokkenheid bij 
cliënten, als onderdeel van het dagelijks contact met cliënten, 
door alle medewerkers. 

• Gezamenlijk urgentiebesef bij managers dat aandacht voor 
cliënten prioriteit dient te krijgen ipv ad hoc problemen. 

• Versterken voorbeeldfunctie RvB en managers 
• Vanuit visie keuzes maken over besteding van beschikbare 

budget. 
•  Meer onderling gesprek tussen managers over deze zaken, 

bijvoorbeeld aan de hand van inspirerend boek hierover. 

Team GV • In gesprek gaan met MT en  teamleiders over wederzijdse 
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 verwachtingen en mogelijkheden. 

• Als team en met MT de rol en omvang van gv-ers in de 

toekomst bespreken (in welke mate individuele ondersteuning 

cliënten) 

• In overleg met teamleiders (en cliëntenraad) structureel maken 

van ondersteuning medewerkers door gv-ers 

Bijv. teamoverleg nieuw leven inblazen, jaarlijks terugkerende 

workshop (s); betrokkenheid bij intake en eerste periode 

verblijf; betrokkenheid bij verenigingsleven en ondersteuning 

vrijwilligers. 

• Grootschalige lezing organiseren, zoals over dementie. 

• Onderzoeken welke methode gebruikt kan worden voor 

gevoeliger maken medewerkers cq leren echte aandacht te 

geven aan cliënten. 

Cliënten 
 

• Verzorgenden kunnen zorgvuldiger worden in het aan elkaar 

doorgeven van belangrijke zaken over cliënten.  

• Meer tijd voor persoonlijke aandacht en interesse tonen in 

persoonlijke omstandigheden door verzorgenden. 

• Meer aandacht voor veilige looproutes buiten. 

• Zorgen dat cliënten die nog relatief fit zijn er op uit kunnen. 

• Ondersteuning in beginfase dat cliënten komen wonen in de 

instelling en ondersteuning bij verlies partner of verergering 

eigen ziekte/aandoening. 

• Bespreekbaar maken voorkeuren voor medewerkers en 

mogelijkheden fricties uit te praten. 

 
 

 
Reflectie op verdiepingsgesprekken door projectleiders en projectgroep: 
 

• Alle gesprekspartners herkennen en erkennen aandacht voor levensvragen  als 

van belang voor de zorg die Vecht en IJssel aan cliënten wil bieden en die 

cliënten nodig hebben. Ook dat Vecht en IJssel hier nog stappen in kan zetten. 

Het belang van dit project wordt daarmee bevestigd.  

• Er lopen al veel projecten bij Vecht en IJssel, hoe zorg je ervoor dat het niet 

teveel wordt voor organisatie en medewerkers? Bij welk herkenbaar thema haak 

je aan. Samenwerking met Hart aan ’t werk is essentieel en tijdig overleg met 

teamleiders over inplannen activiteiten eveneens. 

• Visie van Vecht en IJssel en opstelling RvB  is ondersteunend aan het thema. 

• Het thema was nog geen onderwerp van gesprek bij centrale en lokale 

cliëntenraden onderling en met MT. 

• Extra tijd vrijmaken voor deskundigheidsbevordering of voor dialoog en reflectie 

is in de huidige situatie moeilijk/onmogelijk. 
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• Teammanagers en manager facilitair maken verschillende analyse over de 

oorzaken van in de knel komen aandacht voor levensvragen: Teammanagers 

merken op dat het wel belangrijk is maar dat er geen tijd voor is terwijl de 

manager hoteldienst meent dat het ook een kwestie van visie is op wat het 

meest belangrijk is voor de cliënt en daar de werkprocessen op aan te passen. --

> De teammanager in de projectgroep merkt op dat dit nu juist het proces is dat 

bij Vecht en IJssel in gang gezet is en waar de transitie Hart aan ‘t werk een 

bijdrage aan moet gaan leveren. Het is dan ook heel belangrijk dat beide 

trajecten nauw met elkaar verbonden worden. 

• Het ‘dat doen we al’ van verzorgenden staat haaks op wat ook opgemerkt is dat  

cliënten soms dwalen of  bij herhaling hetzelfde zeggen zonder op een goede 

manier  gerust gesteld te worden. Hoe jaag je bewustwording aan en hoe 

ontwikkel je fijngevoeligheid bij medewerkers? 

• Er is zowel bij cliënten als verzorgenden/medewerkers behoefte aan dieper 

contact met elkaar. Hoe koppelen we dit aan elkaar? 

• Bijeenkomsten met verzorgenden of vrijwilligers dragen bij aan bewustwording 

en kennis over het thema maar lijken niet de meest geschikte vorm om in een 

team echt iets teweeg te brengen. In overleg met team(leider) zal gezocht 

moeten worden aar wat het beste werkt. (combinatie van training-on-the-job, 

lezing voor verzorgenden, voorbeeldrol teamleider, geestelijk verzorger). 

• Nav onderzoek verenigingsleven kunnen ideeën rondom zingeving verder 

uitgewerkt worden, hier liggen kansen voor financiering door externe fondsen. 

• Activiteiten in de pilot gaan zowel om (A) deskundigheidsbevordering van 

medewerkers en vrijwilligers als het verbeteren van (B) de organisatorische 

randvoorwaarden die de andere werkwijze beter ondersteunen en aandacht 

voor levensvragen structureel borgen. 

 

  

4 Kansen en risico’s 

Kansen 
• Het thema wordt breed  herkend en van belang geacht in de zorg voor 

cliënten. 

• Er ligt een basis doordat Zuylenstede reeds in visie en in uitvoering 

aandacht heeft voor het thema. Teams zijn al gewend aan het 

inschakelen van een geestelijk verzorger, verzorgenden en vrijwilligers 

hebben al themabijeenkomsten over levensvragen gehad, er zijn al 

diverse projecten en trainingen geweest met aandacht voor de relatie 

cliënt/medewerker) 

• De verdiepingsgesprekken leveren concrete aanknopingspunten op. 

• Hart aan ’t werk  activiteiten bieden ook de mogelijkheid om te leren 

beter om te gaan met zingeving en levensvragen.  
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Risico’s  
• Er is veel werk te verzetten, de projectduur van één jaar is relatief kort 

om structurele veranderingen te realiseren. Dit betekent keuzes maken 

voor wat prioriteit heeft.  

• Het onderwerp raakt aan veel andere thema’s: welzijn, gastvrijheid, 

bejegening. Bij onvoldoende afbakening bestaat het risico dat de focus 

op daadwerkelijk aandacht voor levensvragen en zingeving verloren gaat. 

• Er bestaat een zekere mate van project- en trainingsmoeheid. 

Medewerkers ervaren dat dit veel tijd vraagt en dat het in de dagelijkse 

werkpraktijk (te) weinig verandert. 

• Veel medewerkers tegelijkertijd betrekken stuit op organisatorische 

problemen en is ook relatief kostbaar.  

 

5 Koers en doel van de pilot  
 

Het gaat het in het pilotjaar vooral om bewustwording en randvoorwaarden in de 

organisatie en het verder uitwerken van het perspectief van wat Vecht en IJssel 

over vijf jaar bereikt wil hebben. Aangezien de transitie Hart aan ‘t werk daar ook 

over gaat, is het streven om daar nauw op aan te sluiten. De visie en bakens die op 

de beleidsdag op  november zijn vastgesteld door MT, OMO en Staf gelden hierbij 

als uitganspunt. Daarnaast gaat het in het pilotjaar om het uitvoeren van een 

aantal concrete en haalbare punten in de uitvoering van de dagelijkse zorg en 

begeleiding. 

 

Passende toonzetting 

Bij het uitzetten van het thema in de organisatie zoeken naar acceptabele termen 

aangezien mensen in de gesprekken aangeven dat het vaak allemaal zo zwaar klinkt 

en ze daardoor bij wijze van spreken bij voorbaat al zitten te zuchten. Denk aan 

termen als: aandacht, persoonlijk  contact, betekenis, levensverhalen, termen die 

mensen vaak ook gebruiken als ze vertellen waarom ze in de zorg zijn gaan werken. 

Er hangt natuurlijk iets zwaars rond het onderwerp, en tegelijkertijd sluit het heel 

erg aan bij de motivatie van veel mensen voor het werk dat ze doen.  

We willen dat het voor medewerkers duidelijk is dat het hebben van aandacht voor 

levensvragen niet alleen iets is wat we moeten maar juist ook iets is wat we willen. 

En het zou mooi zijn als dat ook in de zorgstandaard zo terecht komt. 

 

Koersen op structurele verandering 

We willen door het uitvoeren van deze pilot een structurele beweging in 

gang zetten die er in een termijn van 5 jaar toe leidt dat medewerkers en 

vrijwilligers in staat zijn om cliënten te ondersteunen bij levensvragen en 

zingeving. De pilot van een jaar is hiervoor de eerste stap en gaat zowel om 

activiteiten die erop gericht zijn om medewerkers en vrijwilligers hierop 
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beter toe te rusten, als om acties die ervoor zorgen dat de 

organisatieprocessen bij Vecht en IJssel de gewenste manier van werken 

ondersteunen. Het uitvoeren van de pilot gaat ook om het uitzoeken welke 

zaken cruciaal zijn voor structurele verandering. 

Voor een overzicht van essentiële zorgmomenten en organisatieprocessen zie 

bijlage 1. Dit is een eerste opzet  van onderdelen die in de zorgstandaard 

Aandacht voor levensvragen, voor het Kwaliteitsinstituut,  aan de orde gaan 

komen. De pilot levert mede input voor het vanuit de praktijk ontwikkelen 

van de zorgstandaard.  

 

Activiteiten pilot 

Het voorstel is om de pilot in drie parallelle sporen te laten verlopen:  

 

1e spoor: organisatorische randvoorwaarden  

Hieronder valt ook een gedeelde beeldvorming door MT, teamleiders zorg- 

en welzijn, stafmedewerkers, geestelijk verzorgers en overige behandelaars 

(zoals specialist ouderengeneeskunde, psycholoog) over hoe de 

toekomstvisie (zon aan de horizon) van Vecht en IJssel in de praktijk te 

vertalen. 

 

2e  spoor: relatie tussen de medewerker/vrijwilliger en de cliënt/naaste  

We hebben het steeds over alle medewerkers, dus ook:  kapper, 

huismeester, pedicure, cateringmedewerkers, receptiemedewerker, et 

cetera. Cliënten noemen deze medewerkers immers ook als van belang 

zijnde.  

 

3e spoor: communicatie  

Het gaat erom dat de organisatie het thema levensvragen/zingeving op een 

duidelijke en structurele wijze  voor het voetlicht brengt richting medewerkers, 

vrijwilligers, cliënten/naasten. Uit de communicatie blijkt  Vecht en IJsel aandacht 

voor levensvragen en zingeving ziet als onderdeel van zorg en welzijn en op welke 

wijze de organisatie en medewerkers hieraan werken cq wat cliënten mogen 

verwachten. 

 

Spoor 1: Organisatorische randvoorwaarden 

Doel: creëren gevoel van urgentie; in nieuwe manier van werken zoals de transitie 

Hart aan ‘t werk dit ontwikkelt, aandacht voor levensvragen integreren; afstemmen 

visie en ontwikkelen van hoe deze als rolmodellen uit te dragen (MT, staf, 

leidinggevenden). 
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Acties: 

- Zoveel mogelijk optrekken met Hart aan ‘t werk in het proces van 

bewustwording in organisatie ivm de vraag ‘waar doen we het allemaal voor? En 

wat vinden we echt belangrijk?’  

- In gesprek met MT, teammanagers, staf, verschillende disciplines (waaronder de 

specialist ouderen geneeskunde en psycholoog en cliëntenraad overleggen over 

ieders rol en taak als het gaat over zingeving en levensvragen. Dit kan 

onderdeel zijn van een wat bredere dialoog vanwege Hart aan het werk over 

ieders rol en taak bij het meer gezamenlijk werken aan de doelen van Vecht en 

IJssel.  

- Zorgen dat er bij nieuwe medewerkers aandacht is voor zingeving en 

levensvragen, bijvoorbeeld door een startbijeenkomst te organiseren (bijv 

steeds als er 20 nieuwe medewerkers zijn) of aan te sluiten bij bestaande 

startbijeenkomsten. 

- Een overzicht maken van de wijze waarop het thema nu reeds door de hele 

organisatie heen aan bod komt en als vervolg daarop een plan maken hoe dit 

versterkt kan worden of meer verbonden met elkaar. (mede gezien het 5-jaren 

perspectief) 

 

Spoor 2: Relatie tussen medewerker/vrijwilliger en cliënt/naasten 

Doel: Medewerkers en vrijwilligers leren beter aansluiten bij wat bewoners en hun 

naasten belangrijk vinden en zij worden  gevoeliger voor levensvragen van 

bewoners/naasten. Het gaat om het ‘aanblazen van bewustwording’, 

bewustwording over hoe belangrijk aandacht en persoonlijk contact is voor 

cliënten.  

 

Acties: 

- Startbijeenkomst ism Hart aan ‘t werk, voor medewerkers en cliënten. Met ook 

een aansprekende inleiding over het thema levensvragen/zingeving. Te denken 

valt ook aan een bijeenkomst rond zingeving en levensvragen n.a.v. een 

gebeurtenis die erg leeft in de organisatie, zoals onlangs de suïcide van een 

cliënt in Zuylenstede. 

- Levensvragen als onderdeel bij opleiding/bijscholing (bijvoorbeeld in de cursus 

ZLP die EWZ-ers begin volgend jaar krijgen) en als onderdeel van het inwerken 

van nieuwe medewerkers.  

- Levensvragen vast onderdeel in gesprekken over het zorgleefplan. 

- Kijken of het onderwerp zingeving nog explicieter in het verenigingsleven kan 

- Indien intervisie een onderdeel wordt van de transitie Hart aan ‘t werk, dan ook 

aandacht voor levensvragen als thema inbrengen. In elk geval met Hart aan ‘t 

werk afstemmen. 
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Spoor 3 
Doel: medewerkers en cliënten ervaren dat de organisatie aandacht voor 
levensvragen/zingeving structureel van belang vindt, weten hoe de organisatie dit 
uitwerkt en worden hierover betrokken. 
 
- Thema Levensvragen onderbrengen in communicatieplan van Hart aan ‘t werk 

- Folder maken voor verschillende doelgroepen (vrijwilligers, mantelzorgers, 

medewerkers) 

- Vaste rubriek in de medewerkersnieuwsbrief. Bijvoorbeeld ‘de kunst van het 

ouder worden’  en dan een citaat uit de interviews met cliënten. En ook 

medewerkers interviewen over hoe wat er toe doet in hun werk of hoe zij 

aandacht voor levensvragen hebben. 

 
Nog doen:  

Na accordering Plan van aanpak per spoor de acties concreet maken en van een 

tijdpad voorzien: welke acties en in welke volgorde, wie is verantwoordelijk, welke 

medewerkers betreft het (alle teams/ één team) welk tijdpad wordt gevolgd. 

Welke kosten zijn hiermee gemoeid en hoe worden die gedekt. 

Tevens dient de ondersteuning vanuit het Expertisenetwerk concreet gemaakt te 

worden (behalve als procesbegeleiding ook inhoudelijk en organisatorisch 

meewerken aan bijvoorbeeld, de startdag, ontwikkelen opleidingen, brochure, 

begeleiden gesprekken MT/staf).  

 
 
 

6 Projectstructuur 
 
Projectgroep Vecht en IJssel: 

• Tim Driessen (geestelijk verzorger, projectleider intern) 

• Golein Klein Bramel (staffunctionaris welzijn, co-projectleider intern) 

• Cliënt (vacature) 

• Jan Rottier (lid cliëntenraad Zuylenstede) 

• Jannie Bouwman (verzorgende) 

• Jacqueline Sturkenboom (medewerker welzijn) 

• Inez Arbeek (teammanager intramuraal) 

• Leon Boom (teammanager hoteldienst) 

• Anjo Nieuwenhuis (coördinator vrijwilligers) 

• Mariëlle Cuijpers (Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen) 

Betrokken manager Vecht en IJssel: Lúthien Anten 
 
Taak projectgroep 
De projectgroep kijkt en denkt mee in het proces vanuit verschillende 
perspectieven in de organisatie. Aandacht voor levensvragen is een onderwerp waar 
iedereen mee te maken heeft en het project kan pas echt goed van de grond komen 
als er een actieve betrokkenheid van iedereen is. 
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De projectgroep komt gedurende het pilotjaar ongeveer 4 keer bij elkaar. De eerste 
bijeenkomst was in week 37 om het concept plan van aanpak te bespreken. De 
volgende bijeenkomsten worden in overleg gepland. Zo mogelijk stemt de 
projectgroep af per e-mail. De projectgroep moet akkoord zijn met het plan van 
aanpak voordat het aan de RvB wordt voorgelegd. 
 
De projectgroep rapporteert regelmatig aan het Operationeel managementoverleg 
(OMO) van Zuylenstede (teammanagers welzijn, zorg, hoteldienst, interne dienst en 
stafmedewerkers al naar gelang de agenda, de teammanager zit het overleg voor). 
Het OMO bespreekt het plan van aanpak voordat het ter accordering aan de RvB 
wordt voorgelegd. 
 
 
Bestuurlijke inbedding 
De RvB accordeert het plan van aanpak en wordt regelmatig geïnformeerd over het 
verloop van de uitvoering van het plan van aanpak. De RvB toont betrokkenheid 
door een rol te spelen bij eventuele bijeenkomsten en in schriftelijke informatie 
aan medewerkers en cliënten over dit thema.  
De RvB neemt deel aan het expertnetwerk dat door het Expertisenetwerk 
Levensvragen en Ouderen rondom de pilots wordt opgebouwd. 
 
De teammanagers van andere locaties worden gedurende het projectjaar 
geïnformeerd over het verloop van het project en krijgen de opdracht reeds na te 
gaan hoe het thema de komende jaren op hun locatie ingebed kan worden.  
 
 
Ondersteuning door Expertisenetwerk Levensvragen en Ouderen  

• Begeleider: Mariëlle Cuijpers (senior medewerker Vilans) Ism Christien 
Begemann (senior medewerker Vilans) 

• Stuurgroep vanuit het Expertisenetwerk: Gerdienke Ubels| Actiz, Marijke 
Wulp | Agora, Wilma Reinders | Humanistisch Verbond en Lena Hillenga | 
LOC 

• Expertgroep, in ontwikkeling 
• Leernetwerk, in ontwikkeling 

 

 
Ontwikkeling zorgstandaard 
Het Expertisenetwerk heeft van het kwaliteitsinstituut de opdracht gekregen een 
zorgstandaard te ontwikkelen in samenwerking met de praktijk. De pilot bij Vecht 
en IJssel draagt bij aan de ontwikkeling van de zorgstandaard. Het 
kwaliteitsinstituut zal op gezette tijden meekijken met de voortgang van de pilot.  
 
Financiering 
Begeleiding door Expertisenetwerk wordt gefinancierd uit ontwikkeling 
zorgstandaard. 
Inzet Vecht en IJssel financiert organisatie zelf (eventueel met inzet van fondsen). 
 
Formaliteiten 
Het Expertisenetwerk en Vecht en IJssel hebben een samenwerkingsovereenkomst 
getekend. 
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Locatie experiment 
Start bij 1 locatie te weten Zuylenstede. De rest van de organisatie wordt 
meegenomen/geïnformeerd en zo mogelijk erbij betrokken.    
 
Duur en start traject 
1 jaar, exclusief de fase van maken plan van aanpak en zoeken van financiering. 
Uitvoering van het project gebeurt aan de hand van een Plan van aanpak. Dit wordt 
in de zomer ontwikkeld. Start van de uitvoering zodra financiering rond is. 
Streefdatum accordering Plan van aanpak is in december 2012 en start uitvoering is 
januari 2013. 
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Bijlage bij Plan van aanpak pilot levensvragen 
(uit: Aanzet tot Zorgstandaard ‘omgaan met levensvragen’ in de ouderenzorg |Versie  augustus 
2012) 
 
De geel gearceerde onderdelen komen aan de orde in het plan van aanpak van Vecht en IJssel. 
 
A Wat is nodig voor goede kwaliteit van aandacht voor levensvragen in een 

zorgorganisatie? 
Hoe en waar dienen organisaties aandacht voor levensvragen op te nemen in 
organisatieprocessen? 

 
1. De primaire relatie cliënt (naaste) – medewerkers/vrijwilligers  

(medewerkers die omgaan met de cliënt, zorg, behandeling, huishoudelijk, welzijn, 
catering,  etc. en vrijwilligers) 
Over welke kwaliteiten beschikken medewerkers/vrijwilligers om goed aandacht aan 

levensvragen te schenken en die je als organisatie kunt kweken, voeden en koesteren.  

Zoals: hartelijkheid, openheid, responsiviteit/sensitiviteit, belangstelling tonen. Aandacht 

voor diversiteit (cultureel, religieus, seksueel).  Gaat zowel om alledaagse zingeving als 

existentiële zingeving, zie ook onderdeel B. 

2. Visie 
Hoe is  in de visie van de organisatie het belang van aandacht voor  levensvragen 

opgenomen? Is die visie concreet en helder voor de medewerkers, cliënten en familie?  

3. Borging van aandacht voor levensvragen in het zorg-leefplan 
Hoe komt behoefte aan aandacht voor levensvragen/zingeving terug in het (elektronische) 
zorg-leefplan en hoe wordt concreet benoemd hoe cliënt wil dat de zorgmedewerkers 
daarmee omgaan. Driedeling: aandacht, begeleiding, crisisinterventie (ABC-schema richtlijn 
spirituele zorg) 

4. Management 
- Hoe coaching en sturing van medewerkers op alle niveau’s rond levensvragen 

(reflectiemomenten, voorbeeldgedrag, ruimte om werk naar behoefte van cliënt in te 
delen, ontwikkelruimte teams) 

- Hoe borging in jaarlijkse plannings- en beleidscyclus en kwaliteitssysteem 
5. Personeelsbeleid 

- Werving 
- Scholing/training (ook management) 
- Begeleiding en ondersteuning personeel bij eigen levensvragen 
- Beoordelingscyclus/functioneringsgespreken 

6. Communicatie 
- Hoe is aandacht voor levensvragen zichtbaar in interne en externe communicatie 

(website, informatie naar cliënten en familie, medewerkersbulletin etc) 
7. Vrijwilligersbeleid:  

werving, scholing en begeleiding 
8. Familie  

Hoe en door wie is er aandacht voor levensvragen bij familie/mantelzorgers 

9. Accommodatie 
Hoe komt in de accommodatie aandacht voor levensvragen tot uitdrukking in de kwaliteit 
van het stiltecentrum en overige plekken voor rust, inspiratie en bezinning, bijvoorbeeld: 
Zijn er zitjes, ruimtes waar je je even terug kunt trekken voor een gesprek in de gewone 
leefruimte dicht bij de cliënten. 

10. Borging van aandacht voor levensvragen in de lijn en bij cliëntenraad 
- Hoe en bij wie is aandacht voor levensvragen als speciaal aandachtspunt in de lijn 

onderdeel van het takenpakket? 
- Hoe wordt de cliëntenraad betrokken bij de invulling van aandacht voor levensvragen? 

11. Beschikbaarheid, rol en taak van geestelijke verzorging 
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B Wanneer dient expliciet aandacht te zijn voor mogelijke levensvragen en zingeving van 

cliënten? 
Op welke momenten, in welke omstandigheden dienen medewerkers (extra) alert te zijn op 
levensvragen/zingeving?  
 

1. Kennismakingsgesprek(ken) 

2. Opstellen zorg-leefplan 

3. Eerste periode in de zorginstelling 

4. Dag die de moeite waard is (aandacht voor zingeving bij dagbesteding van cliënten) 

5. Ziekte of overlijden van naaste(n) of medebewoner 

6. Verslechtering situatie van cliënt, laatste levensfase cliënt 

7. Relatieproblemen met partner/kinderen/ familie/mantelzorger/medebewoner 

8. Familie/levensgebeurtenissen (huwelijk, geboorte, etc.) 

9. Schommelingen of tekorten personeel, onenigheid of slechte sfeer in zorgteam, verbouwing, 

verhuizing 

 


